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I dag

! Teknologi og samfunn
! Perspektiver og hensyn i IKT-politikken
! Viktige politiske utfordringer

"Mangfold (bl.a mediepolitikk)
" Tilgang (bl.a tele- og mediepolitikk)
" Kompetanse (bl.a utdanningspolitikk)
"Offentlig tjenester (bl.a forvaltningspolitikk)

! Negroponte (1995)

" “Computing corduroy, memory muslin, and solar silk
might be the literal fabric of tomorrow’s digital dress.
Instead of carrying your laptop, wear it. … In the further
future, computer displays may be sold by the gallon
and painted on, CD-ROMs may be edible, and parallel
processors may be applied like suntan lotion.
Alternatively, we might be living in our computers.”
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Internett - et nytt samfunn?

! “In the last quarter of the
twentieth century, ... the
Internet, an obscure
technology without much
application beyond the
secluded worlds of computer
scientists, hackers, and
countercultural communities,
became the lever for the
transition to a new form of
society - the network society -
and with it to a new economy”

Castells 2001:2

1990-tallet - revolusjonen kommer....

! EU 1994:
" "Throughout the world, information and communications

technologies are generating a new industrial revolution already
as significant and far-reaching as those of the past.”

! Norge 1996:
" “Informasjonsteknologien er en drivkraft som vil endre vår

hverdag og vårt samfunn like gjennomgripende som den
industrielle revolusjon i sin tid gjorde. I virkeligheten lever vi midt
oppe i denne revolusjonen."

! Ireland 1996:
" "The impact of the Information Society can be compared with

that of the Industrial Revolution. However, the scale and pace of
change are of an order of magnitude greater than in previous
historical epochs.”
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Teknologiens betydning

Teknologideterminisme
o Teknologisk utvikling er autonom og former

samfunnet.

Sosialkonstruktivisme (SCOT)
o Teknologien formes av politiske interesser og

verdier i samfunnet.

“Like a force of nature, the
digital age cannot be denied or
stopped”

(Negroponte 1995:229)

Design and Capabilities

! Design: Human actors design technology within their
social and institutional environments and technological
developments are the intended and unintended
consequences of these actions

! Capabilities: Human capabilities are defined as the
power to act and are affected by institutional,
technological and individual conditions and actions.

Mansell 1996
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Politiske perspektiver og hensyn

! Økonomiske perspektiver

! Kulturelle/sosiale perspektiver

IKT - økonomiske perspektiver

! Industriutvikling

" Legge til rette for
sterke norske aktører
og industri i et globalt
marked

" Telenor, NRKs (og
TV2s) roller som
industrielle lokomotiv

! Konkurransepolitikk

" Åpne for flere aktører -
i alle ledd av
verdikjedene

" “Normalisere” tele- og
tv-markedene
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IKT - kulturelle perspektiver

! Felles offentlighet

og fordeling

" Motvirke
fragmentering av
offentligheten - på
nett og tv

" Sikre likt tilbud til alle

! Valgfrihet

" Fremme muligheter
for individuelle valg

" Mangfold i markedet

Politiske dilemmaer

ValgfrihetOffentlighet og
tjenester til alle

Kulturelt perspektiv
+ fordelingshensyn

KonkurranseIndustriutviklingØkonomisk
perspektiv

Flaskehalskontroll
som problem /
større enheter dumt

Flaskehalskontroll
som strategi /
større enheter bra
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Sentrale IKT-politiske dokumenter

! EU 94: Bangemann
! EU 2000: eEurope,  2002: eEurope 2005

! NOU 1983:32 Telematikk
! Nasjonal handlingsplan for informasjonsteknologi 1987-1990
! 1996: Den norske IT-veien. Bit for bit.
! 1997, 1998, 1999: IT-politiske redegjørelser
! 2000: eNorge
! 2002: eNorge 2005
! 2005: eNorge 2009
! Desember 2006(?): Stortingsmelding om IKT-politikk

! Men først og fremst: Sektorpolitikk

Politiske utfordringer

"Mangfold (bl.a mediepolitikk)

" Tilgang (bl.a tele- og mediepolitikk)

" Kompetanse (bl.a utdanningspolitikk)

"Offentlig tjenester (bl.a forvaltningspolitikk)
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Digital tv og politiske hensyn

Industripolitikk

-fleksible

forretningsmodeller

Konkurransepolitikk

-begrense dominans

-ny aktør

Kulturpolitikk

-sikre PSB

-fremme mangfold

-begrense kommers

NB: Politisk hovedargument for DTT har vært PSB

TV og tele - før og nå

! TV - fra monopol til duopol men fortsatt
ikke full konkurranse?

! Tele - fra monopol til full konkurranse?
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Telemonopoltida

! 1899 telemonopolet vedtas
" Gradvis oppkjøp av privatselskaper
" 1974 staten kjøper det siste private telefonselskapet

! Monopolet og fordeling:
" Televerket skulle som motytelse mot monopolprivilegier

sørge for landsdekning
" Kryssubsidiering mellom lønnsomme og ikke lønnsomme

områder
" Offentlige bevilgninger til infrastrukturutbygging
" Priser vedtatt av Stortinget - prinsipp om lik pris
" Telefonkøene først avvikla midt på 80-tallet

Teleliberaliseringa

! 1980-tallet - skrittvis liberalisering
" Telefonapparater, interne nett, kabel tv nett
" GSM, datakom tidlig på 1990-tallet

! 1.1.1998 resterende eneretter avvikles
" Bit for bit: ”Enerett er ikke lenger et nødvendig eller

hensiktsmessig virkemiddel for å sikre landsdekning og
nettutbygging.”

" St prp 70 (1995-96) - fulliberalisering fra 1998 vedtatt
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Målsettingene

! Telepolitiske hovedmål i liberaliseringsproposisjonen (St
prp 70 (95-96))
" Å sikre alle husstander og bedrifter over hele landet

grunnleggende teletjenester av høy kvalitet til lavest mulig pris.
" Å sikre størst mulig verdiskapning og effektiv utnyttelse av de

ressurser som settes inn på telesektoren.

! Argumentasjon:
" Liberalisering ! konkurranse + bedre og billigere tjenester til

alle.
" Reguleringer ! for konkurranse + mot skeiv fordeling.

Regulering for fordeling

! Utfordringer
" Hvordan vil markedet fordele?
" Hvordan sikre universell tilgang?
" Hvilke tjenester og hvilke virkemidler?

! Universelle tjenester
" Leveringsplikt på telefoni + og maksimalpris
" Krav om dekningsgrad i mobilnettene

!  Breibåndsplaner/eNorge
" Legge til rette for markedet
" Stimulere offentlig etterspørsel
" Noe støtte (Høykom), men svært begrenset
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Noen virkninger: tjenestetilbud

! Telefoni + ISDN:
" Tilgjengelig overalt

! GSM:
" Fortsatt hvite flekker på

kartet
! ADSL:

" Markedet vil trolig dekke ca
95% - hva med de siste 5%?

! Bredbånd > ADSL:
" Store ulikheter i tilbud.

Er dette problematisk?

Breibånd og utfordringer:

! Balanse ml industri- og konkurranse-hensyn
" Nettutbygging i en del distrikter er ulønnsomt.
" Pålegg om dette kan knuse investeringsviljen.
" Kan markedet sørge for rimelig god fordeling?  Er da

det viktigste å styrke konkurransen?

! Hensynet til fordeling
" Skal nye tjenester styrke demokratiet må de være

demokratisk fordelte. Sikrer markedet dette på sikt?
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Politiske utfordringer

! Relevant innhold/mangfold og
konkurranse
" Hvordan unngå nye

konsentrasjonstendenser?

! Universell tilgang
" Hvordan skal alle få tilgang til

nye tjenester?

! Vekst og næringslivets vilkår
" Hvordan balansere

næringslivets behov for
inntjening mot andre
samfunnshensyn?

ValgfrihetOffentlighet
+

tjenester til
alle

Kulturelt

persp +

fordeling

KonkurranseIndustriØk.persp

Flaskehals

som

problem

Flaskehals

som strategi


